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1. Välkommen till satsningen på tillgänglighet inom första linjen  

Välkommen till mätningen av tillgängligheten inom första linjen. Det här är en viktig 

del i arbetet med att utveckla första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa och 

vi är därför glada över att ni väljer att vara med i mätningen.  Vi har i det här 

välkomstpaketet har vi samlat information till dig som ska rapportera och vill börja 

med att ge er en allmän beskrivning av arbetet. 

Med tillgänglighet till första linjen avses tillgänglighet till den funktion eller verksamhet i 

kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat 

problem. 

Sedan 2014 pågår en mätning av tillgängligheten inom första linjen för barn till och med 

17 år. Just nu deltar drygt 35 verksamheter, förstalinjeverksamheterna utgörs både av 

integrerade verksamheter, det vill säga hälso- och sjukvård och kommunala insatser, 

endast hälso- och sjukvård samt av verksamheter som är enbart kommunala.  

Mätningen ger en möjlighet att följa upp hur det ser ut med tillgängligheten i er 

verksamhet. Det gör det möjligt att följa upp hur många barn som besöker er verksamhet 

varje månad och statistiken är könsuppdelad. Siffrorna rapporteras in varje månad i en 

databas som är mycket enkel att använda. 

2. Projektet Uppdrag psykisk hälsa  

Mätningen är en del av arbetet inom projektet Uppdrag psykisk hälsa. Det är ett arbete 

utifrån en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landstings, SKL som 

arbetar med följande målsättningar: En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig 

vård och omsorg av god kvalitet. Tillgång till arbete och sysselsättning. Möjlighet till 

delaktighet och inflytande. 



 

 

  

3. Inrapporteringen  

Målgrupp 

Redovisningen omfattar barn och ungdomar, 0-18 år (till och med 17 år), med psykisk 

ohälsa som tas emot inom första linje verksamhet och fått sin första kontakt 

(telefonkontakt eller personligt besök) med en första linje verksamhet aktuell månad. 
 

Rapporteringsfrekvens  

Varje månad rapporteras förra månadens siffror in. Rapporteringsformulären öppnas 

den första i varje månad och stängs den sista i aktuell rapporterings månad.  
 
Exempel: januari månads patienter rapporteras under februari månad.  
 
 
Rapporteringsformulär  
 

Alla som har fått en start av aktivitet i den aktuella månaden  

Vi vill i första hand att ni rapporterar den enkät som är efterfrågar start av första 

aktivitet. Det är den enkäten som ger svar på en av de delar vi önskar få svar på i år 

hur många barn som startar en kontakt månad för månad. 

Här är en beskrivning av formuläret: 

Start av första aktivitet under månaden 

Variabel Information Format Kommentar 

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ   

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke  

Begäran om 

kontakt 

  

Frivilligt 

 

ÅÅÅÅ MM DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis: telefonsamtal, remissdatum, 

epost datum (skickat), direktkontakt, webb 

boknings datum, ”drop in”. 

Beslut att 

acceptera kontakt 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ MM DD Remissgrupp beslutar,  

Behandlare beslutar 

Kan ske direkt i anslutning till  

begäran av kontakt 

Datum när samtyckesblankett  

inkommer,  

Vid remissgenomgång, samma dag eller i 

samband med team möte 

Beslut om 

aktivitet 

Frivilligt ÅÅÅÅ MM DD Återkoppling till den enskilde 

Start av första 

aktivitet 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ MM DD Nybesök, första besök, behandlings besök, 

telefonrådgivning 

Beslut om ny 

aktivitet 

Frivillig ÅÅÅÅ MM DD Ny metod, ny profession eller annan orsak 

 



 

 

I enkäten står vissa fält inte som obligatoriska. Men vi vill verkligen uppmana er att 

ändå rapportera alla mätpunkter framförallt begäran av kontakt. Vi genomför nu ett 

jobb för att få alla de som redan rapporterar och inte redan rapporterar begäran av 

kontakt ska börja göra det eftersom det är en viktig mätpunkt utifrån barnens 

perspektiv.  

 

Alla som har avslutad en kontakt i den aktuella månaden 

 

Denna enkät ger er svar på ledtiderna för de barn som avslutat en kontakt. Det är en 

viktig information till er i verksamheterna så ni får gärna rapportera även denna om ni 

vill det.  

Avslutat kontakt under månaden 

Variabel Information Format Kommentar 

Födelseår Obligatoriskt ÅÅÅÅ   

Kön Obligatoriskt Flicka/Pojke  

Begäran av 

kontakt 

 

Frivilligt 

(utvecklas mot 

obligatoriskt mått 

under2014) 

  

ÅÅÅÅ MM DD Första gången enheten kontaktas via 

exempelvis: telefonsamtal, remissdatum, epost 

datum (skickat), direktkontakt, webb boknings 

datum, ”drop in”. 

Beslut att 

acceptera kontakt 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ MM DD Remissgrupp beslutar,  

Behandlare beslutar 

Kan ske direkt i anslutning till  

begäran av kontakt 

Datum när samtyckesblankett  

inkommer,  

Vid remissgenomgång, samma dag eller i 

samband med team möte 

Beslut om 

aktivitet 

Frivilligt ÅÅÅÅ MM DD Återkoppling till den enskilde 

Start av första 

aktivitet 

Obligatoriskt ÅÅÅÅ MM DD Nybesök, första besök, behandlings besök, 

telefonrådgivning 

Start av sista 

aktivitet 

Frivillig ÅÅÅÅ MM DD Ny metod, ny profession eller annan orsak 

Kontakt avslutad Obligatoriskt ÅÅÅÅ MM DD  

 

4. Stöd till er som rapporterar  

Support från SKL 

Vi vill att du ska höra av dig om du har frågor om inrapporteringen, du är välkommen 

att höra av dig till rebecca.hedenstedt@skl.se.  

mailto:rebecca.hedenstedt@skl.se


 

 

 

Samordnare  

För att underlätta arbetet med inrapporteringen och för att utveckla arbetet finns det en 

samordnare för varje län. Samordnarna kan stötta dig i frågor om rapporteringen och 

utgör även en länk mellan oss och er som rapporterar när det gäller att utveckla 

arbetet.  

Lathund för inrapportering i databasen Signe  

Tillsammans med det här dokumentet skickar vi även över en lathund för 

inrapporteringen i databasen Signe. Lathunden finns också alltid att läsa inne i 

databasen bland de dokument som du ser på första sidan när du loggar in.  

 

 

 

 

 


